
 

 

Referat FAU-møte 25.10.16 

Tilstede: Cathrine Amundsen Dahl, Yvonne Garthe, Kjetil Gill Østvold, Sarah Danielsson Grøndahl, 
Ragnar H Jacobsen, Hanne Melhus Høeg, Ragnar Jacobsen, Per Hagen, Lars Røise, Ingvil Gjelsvik.  
 

1. Skolens ledelse v/rektor Brynhild Farbrot orienterer og svarer på spørsmål  
 Nasjonale prøver: Skolen har nå fått resultater som presenteres neste møte, både for 5. og 

8.trinn. Nytt av året er at leseprøven i norsk for 5.trinn foregår på nett.  
 Rekruttering av ny undervisningsinspektør pågår. Det er 7 søkere til stillingen, og 4 er innkalt 

til intervju denne uken.  
 Implementering av iPad for A-basen blir gjennomført uke 44, for 1. g 2. trinn. Lærerne er 

svært motiverte for å innføre dette, og skolen vil følge nøye med på læringseffekten. I første 
omgang skal de brukes kun på skolen, men det er meningen at elevene skal kunne ta de med 
hjem etter hvert. Det er skolen som legger inn operativsystem og applikasjoner, det er ikke 
mulig å legge inn noe privat på iPadene.  Det er ikke bevilget noen ekstra midler til dette 
formålet, IT-midlene går i stor del til utfasing av gammel PC-park som skjer i 2017. 

 Områdedirektør skolegruppe F, Tone Tenfjord, har fokus på å løfte skolene i område F 
ytterligere, og da skal vi se på om vi får ut læringspotensialet hos de elevene ved skolene 
som allerede presterer på et høyt nivå. En metode som skal benyttes for å løfte skolene 
ytterligere, er en metode som kalles «kritisk venn», der poenget er å komme nær skolen for 
å kunne være en venn og gi konstruktiv kritikk. Bogstad skal være dette med Skøyen skole.  

 Utviklingsplan for AKS er nå i sluttfasen og vil sendes til FAU for gjennomgang og 
kommentarer. Den er basert på brukerundersøkelsen fra 2015, og fokus er læringsstøttende 
aktiviteter.  

 Ny strategisk plan 2017 for skolen er under arbeid, denne skal henge sammen med blant 
annet AKS utviklingsplan.  

 Lærerne kurses i løpet av november i «mitt valg» - metodikk.  
 
Spørsmål og kommentarer fra FAU:  
 AKS: Hvilket arbeid gjøres nå for å få barna til å fortsette på AKS i 4.trinn? Videre synes 

kurskatalogen for høsten noe tynnere enn den tidligere har vært. Skolen jobber nå med 
aktivitetstilbudet for 4.trinn særlig, og ønsker løpende innspill fra foreldregruppa, spill gjerne 
inn tips til Kim på e-post. Videre vil det legges til rette for at lekser i større grad kan gjøres i 
AKS-tiden. Skolen tar kommentaren om kurskatalogen videre med AKS.  
 

2. Skolegården – hendt siden sist og plan fremover 
 Arbeidet med skolegården er i full gang, det har vært to planleggingsmøter, og Harald Myhre 

fra Undervisningsbygg skal utarbeide forslag til hva som kan gjøres på de ulike stedene i 
skolegården. Ambisjonen er ny skolegård innen jul 2018. En prioritering er å sørge for 
forbedret drenering. FAU anbefales å se på skoler som har gode løsninger på utearealene, 
som Svenstuen, Fernanda Nissen, Ila skole og Møllegata skole. FAU vil foreta befaringer og ta 
noen bilder.  
 

3. Skolens utkast til kanalstrategi 
 Skolen takker for gode innspill fra FAU. Kanalstrategien skal være et levende dokument for 

skolen, som vi skal kunne bruke. Det blir en helhetlig strategi for alle kanaler, og hva som 
skal brukes til hva. Noen momenter:  

o Telefon og mail til alle lærerne, slik at de er mest mulig tilgjengelige   
o Plattformene It’s Learning og Portalen: Skolen følger oppfordringen fra 

utdanningsetaten om å ta det i bruk, men systemet fungerer fortsatt ikke slik det 
skal. Dette er svært ressurskrevende, og skolen har hatt møte om dette med 



 

 

områdedirektør. Meldingen ut fra skolen er at systemet må fungere før skolen kan 
evaluere egen strategi.  

Innspill fra FAU 
 FAU ønsker at skolen gi beskjed til foreldrene om å huke av for melding på e-post inne i 

Portalen, slik at varsel om melding (og store deler av brødteksten) kommer som e-post 
 FAU foreslår at skolen kan undersøke nærmere hvordan Hovseter har løst bruk av It’s 

Learning, da systemet ser ut til å fungere bedre der.    

4. Rapport fra FAU grunnkurs i regi av Oslo KFU v/Lars Røise  
Dette var et kurs som passer for alle som ønsker mer kunnskap og som sitter i FAU, ikke bare 
FAU-ledere. Kurset er gratis. Det var flere diskusjoner rundt kanalstrategi, og problemer 
rundt innføring av It’s Learning, det ble uttalt et ønske om å innføre en minste anbefalte 
løsning. Lars deltok i diskusjonsgruppe om skolemiljøutvalget, roller og gode 
diskusjonstemaer i slike utvalg.  
Se for øvrig Oslo Kommunale Foreldreutvalg sine nettsider. De har også en Facebook-side. 
De har blant annet en FAU-kalender, med oversikt over temaer det kan være aktuelt å 
berøre ulike deler av året.  

5. Status forberedelser til juleavslutning v/Per Hagen   
Datoer er:  

 3., 4. og 6. trinn tirsdag 13. desember 

 1., 2. og 5. trinn onsdag 14. desember  

 7.trinn har eget opplegg, og ordner det selv.  
Komiteen møtes neste uke, og opplegget bygger på tidligere års arrangementer.   

6. Status økonomi v/Kjetil Gill Østvold  
FAU endrer organisasjonsform, og vil bli registrert som forening i Brønnøysundregistrene. Dette 
innebærer noe saksbehandling nå, men vil være en god og ryddig løsning.  
Status økonomi for øvrig:  

o Leirskolen er betalt 
o Vil be om 1000,- per kontaktgruppe til jul –og sommergaver til lærerne  

7. Nytt fra ansvarlige for AKS, skolemiljøutvalget, 17. mai-komitéen? 
 17.mai-komiteen (Ragnar Jacobsen). Har startet med litt løs planlegging, første møte kalles 

inn på nyåret. 
 AKS (Yvonne Garthe): Det har ikke vært noe formelt møte ennå, men har hatt noen 

samtlaer, og blitt enige om at vi holder kontakten og håndterer ting når det er aktuelt. AKS-
leder Kim fyller 50 år torsdag, og FAU ønsker å gi han en oppmerksomhet.  

 Skolemiljøutvalget (Hanne Melhus Høeg): Ingen møter foreløpig, Hanne sender en 
henvendelse til Gry Stubberud (Assisterende Rektor).  

8. Halloween 
Halloween og tiltak for å sørge for at alle barn blir inkludert på fester og arrangementer, ble 
diskutert i møter med foreldrekontaktene. Flere trinn har løst det ved å ha hele klassefester. 
FAU ber igjen alle foreldre om å si fra og å følge med slik at ingen opplever å ikke ha noe sted å 
gå.  

9. Henvendelser fra foreldre 
 FAU har fått en e-post fra en foreldrekontakt om hva som er bakgrunnen for at AKS 

bestemmer når de på halv plass skal være på AKS. Bakgrunnen ligger i AKS økonomi, og at 
skolen skal kunne planlegge bemanning og oppsett av kurstilbud. 

 Neste FAU møte, og siste før jul: Tirsdag 29.nov kl. 19.  


